
În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Alegerile 
pentru membrii din România în Parlamentul European se vor desfășura duminică, 26 mai 2019. Aceasta este a patra oară, 
de la aderarea României la Uniunea Europeană, când sunt organizate în România alegeri pentru Parlamentul European 
(scrutinele anterioare au avut loc în 2007, 2009 și 2014), informează Ambasada României în Regatul Spaniei. PAGINA 2  

Numeroși români, la un festival dedicat 
Zilei Femeii în Torrejón de Ardoz, Madrid
l lUniunea Muncitori lor 
Români din Spania a adus 
România aproape de româ-
ni în cadrul unui festival dedi-
cat Zilei Femeii și Zilei Mamei, 
adus în dar de Mărțișor pe 10 
martie, care a avut loc în To-
rrejón de Ardoz, Madrid. Artiș-
tii invitați au încântat publicul 
cu piesele care îi alină dorul 
de țară, de casă și de cei dra-
gi. Românii au mulțumit pen-
tru organizarea acestui festi-
val extraordinar. Pagina 6
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PUP-O, MĂ!–Comedia anului în premieră, 
în Spania: Locuri limitate-rezervă din timp!

FOTO: PIXABAY.COM

FOTO: GOV.RO

Cabinet avocatură
AVOCAT CARMEN POP
OFERIM SERVICII JURIDICE LA NIVEL NAŢIONAL

Calle Alonso Cano, nr. 46, 2º B, Madrid
Tel: 672.643.035 / 915.353.746

Divorţuri și Dreptul familiei
Moșteniri și donaţii

Litigii de muncă
Cazuri penale

Drept administrativ
Teme imobiliare și închirieri

Contracte

de
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Președintele PE: Cred 
că a venit momentul 
să accelerăm aderarea 
României la Schengen

PREMIERĂ, ÎN 
SPANIA: COMEDIA 
ANULUI! FILMUL 
PUP-O, MĂ! Comedia 
producție românească 
din 2018, va avea pre-
miera în Spania pe 9 
dec. 2018, ora 18.00, 
în Auditorio Municipal 
Paco de Lucia, Alcalá 
de Henares, Calle de 
Nuestra Señora del 
Pilar, S/N, 28803, 
(Madrid). Bilete pe 
Ticketea.com.

FOTO: GOV.RO

României la Schengen

Uniunea Muncitorilor Români vă invită să sărbătorim împreună Ziua Națională a României 
la festivalul care va avea loc duminică, 2 decembrie 2018, orele 11-22, în Torrejón de 
Ardoz. Adresa: Polígono Industrial Las Monjas, Calle Trópico, nr. 6, 28850, Torrejón de 
Ardoz, Madrid. Ne vor încânta pe muzica lor artiștii: Constantin Enceanu, Steliana Sima, 
Alexandru Brădățan, Paul Ananie și Codruța Rodean. INTRARE GRATUITĂ! 8, 16

În An Centenar, sărbătorim împreună Ziua Națională 
a României la festivalul din Torrejón de Ardoz

MAE: Programul 
Președinţiei României 
la Consiliul UE, public 
din a doua jumătate 
a lunii decembrie

8

Z I A R       R O M Â N E S C        G R A T U I T      /       E L       P E R I Ó D I C O      D E        L O S        R U M A N O S          E N        E S P A Ñ A

Anul XI / NR. 231 / 16 pagini / 21.03.2019 www.periodicoelrumano.es

Alegeri pentru Parlamentul European la 26 mai 2019: 
Exercitarea dreptului la vot de către românii a�aţi în Spania

Guvernul a încurajat 
achiziţionarea de 
autoturisme noi, 
mai puţin poluante

Foto: pixabay.com Pagina 3

Prima reuniune în 
domeniul politicilor 
pentru diaspora

Foto: Arhivă MRP Pagina 3
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INSTITUȚII  ALE  STATULUI  ROMÂN  ÎN  SPANIA
Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 

28016 Madrid
Tel.: +34 913501881
Ataşat pe probleme de muncă şi sociale: 

+34 913507356
Fax: +34 913452917
La aceste numere de telefon NU se furni-

zează informații consulare.
E-mail: madrid@mae.ro
Web: http://madrid.mae.ro
Facebook: 
www.facebook.com/ambasada.madrid

Secţia Consulară a Ambasadei Româ-
niei la Madrid

Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 
Madrid

Tel.: +34 917344004
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro
Site-web call-center: 
http://www.informatiiconsulare.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 649656032
Program de lucru cu publicul: 
luni-joi, 9.00-17.00; vineri 9.00-16.00
Important! Toate serviciile consulare se 

solicită cu programare prealabilă, � e pe 
adresa www.econsulat.ro, � e pe adresa de 
e-mail: madrid.programari@mae.ro

Eliberarea pașapoartelor: 
luni-joi, 9.00-16.30; vineri, 9.00-15.30
Jurisdicție: 
Comunitatea Autonomă Madrid, Comuni-

tatea Autonomă Castilla-La Mancha (Guada-

lajara), Castilla y León (Avila, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamo-
ra), Insulele Canare (Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife).

Institutul Cultural Român - Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplan-

ta derecha, 28014 Madrid
Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni - vineri, 10.00 - 17.00

Consulatul General al României la 
Barcelona

Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis, 
08022 Barcelona (Intrare pentru public: Al-
coy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220; +34 
934 344 223

Fax: +34 934 341 109
E-mail: barcelona@mae.ro
Web: http://barcelona.mae.ro/
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, 

Lerida, Tarragona), Insulele Baleare.

Consulatul General al României la Se-
villa

Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 
Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070; +34 
954 230 947; +34 954 624 053

Fax: +34 954627108

E-mail: sevilla@mae.ro
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: 
Andaluzia (Huelva, Cádiz, Málaga, Sevilla, 

Córdoba), Comunitatea Autonomă Extrema-
dura, Ceuta, Melilla.

Consulatul General al României la 
Bilbao

Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao
Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: bilbao@mae.ro
Web: http://bilbao.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 608956278
Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 

Viscaya),  Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra), Castilla y León (Burgos).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 

50008 Zaragoza (Intrare pentru public: prin 
spatele clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: zaragoza@mae.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: 
Comunitatea  Autonomă Aragon - provin-

ciile Zaragoza, Huesca și Teruel.

Consulatul României la Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 

Castellón de la Plana  (esq. con Rambla de la 
Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764; +34 
964216171; +34 964203331; +34 964203234

Fax.: +34 964257053
E-mail: castellon@mae.ro
Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană - pro-

vinciile Valencia, Castellón și Alicante.

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real
Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, Ciu-

dad Real, Albacete, Cuenca).

Consulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 

46, 04009 Almería
Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau 

accidente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Andaluzia (Almería, Granada, 

Jaén) și Regiunea Murcia.

Alegeri pentru Parlamentul European la 26 mai 2019: 
Exercitarea dreptului la vot de către românii a� aţi în Spania

l l În perioada 23-26 mai 2019, ce-
tățenii din statele membre UE vor 
alege, prin vot direct, noul Parla-
ment European. Alegerile se vor 
desfășura duminică, 26 mai 2019. 
Exercitarea dreptului de vot poate 
avea loc în următoarele condiţii:
- � ecare alegător are dreptul la un 
singur vot; votul este universal, se-
cret, direct, egal și liber exprimat;
- la alegerile pentru Parlamentul 
European din 26 mai 2019, potri-
vit prevederilor legale aplicabile, 
nu se votează prin corespondență;
- au drept de vot cetățenii români 
care au împlinit 18 ani, până inclu-
siv în ziua alegerilor;
- nu pot vota pentru alegerea re-
prezentanților României în Parla-
mentul European cetățenii români 
care sunt înscriși în listele electorale 
ale altor state membre. Aceștia pot 

vota doar listele/candidații din sta-
tul respectiv;
- cetățenii români a� ați în străină-
tate (cu domiciliul în străinătate, cu 
reședința în străinătate sau a� ați 

ocazional în străinătate) pot vota la 
orice secție organizată în străinăta-
te, pe baza unui document de iden-
titate românesc valabil. Documen-
tele pe baza cărora se poate vota 

în străinătate sunt: pașaportul di-
plomatic, pașaportul diplomatic 
electronic, pașaportul de serviciu, 
pașaportul de serviciu electronic, 
pașaportul simplu, pașaportul sim-
plu electronic, pașaportul simplu 
temporar, cartea de identitate, car-
tea de identitate provizorie, cartea 
electronică de identitate, buletinul 
de identitate. Nu se poate vota cu 
titlul de călătorie!
Se recomandă cetățenilor români 
care doresc să-și exercite dreptul de 
vot să veri� ce din timp valabilitatea 
actelor de identitate românești și să 
facă demersurile necesare pentru 
înlocuirea sau reînnoirea acestora.
Secțiile de votare vor �  deschise în 
intervalul orar 7.00-21.00, ora locală.
Lista secțiilor de votare din 
străinătate urmează să � e stabi-
lită prin Ordinul MAE.
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l l Politicile pentru diaspora, schim-
bul de bune practici și creșterea gra-
dului de coeziune a politicilor pri-
vind țările cu diaspora numeroasă 
au fost temele de pe agenda reu-
niunii informale la nivel ministe-
rial organizate în 18 martie 2019, 
de Ministerul pentru Românii de 
Pretutindeni, în parteneriat cu Mi-
nisterul Afacerilor Externe, în con-
textul exercitării de către România 
a Preşedinţiei rotative a Consiliului 
Uniunii Europene, informează Mi-
nisterul pentru Românii de Pretu-
tindeni. 

La evenimentul desfășurat la Pa-
latul Parlamentului și prezidat de 
ministrul pentru Românii de Pretu-
tindeni, Natalia-Elena Intotero, au 
participat delegații din Lituania, 
Germania, Italia, Croația, Letonia, 
Polonia, Grecia, Cipru, Slovenia, Bel-
gia, Ungaria, Irlanda, Spania, Cehia și 
Marea Britanie, precum și reprezen-
tanți ai Ministerului Afacerilor Exter-
ne - ministrul delegat pentru Afa-
ceri Europene, George Ciamba, și 

secretarul de stat Victor Micula. In-
vitații au felicitat România pentru 
includerea subiectului diasporei pe 
durata deținerii Președinției rotati-
ve a Consiliului Uniunii Europene si 
și-au exprimat speranța că subiec-
tul va � continuat și de următoare-
le Președinții. De asemenea, a fost 
evindențiată relația unică și indis-
pensabilă dintre diaspora, Uniunea 

Prima reuniune informală la nivel ministerial 
în domeniul politicilor pentru diaspora

Europeană și țările de origine.
Dezbaterile au vizat modalitățile 

prin care țările europene au reușit 
să stabilească relații de colaborare 
economică și culturală cu diaspora, 
precum și inițiativele de susținere a 
dezvoltării lingvistice și culturale a 
acesteia. Totodată, au fost dezbătu-
te diversele strategii naționale pri-
vind diaspora. Foto: Arhivă MRP

l l Guvernul a încurajat achiziţiona-
rea de autoturisme noi, mai puţin 
poluante, prin programele de în-
noire a parcului auto derulate de 
Ministerul Mediului, a declarat pre-
mierul Viorica Dăncilă în deschide-
rea Forumului Industriei Auto Euro-
pene 2019 de la Craiova, informează 
AGERPRES.

Premierul a menţionat că în ulti-
mii ani a fost promovat un program 
prin care cetăţenii sunt sprijiniţi să 
cumpere autoturisme noi, cu ga-
ranţii acordate de stat.

„Avem deja pregătit un proiect 
de act normativ prin care vom �e-
xibiliza şi adapta acest program la 
tendinţa europeană şi mondială de 
mutare a accentului pe fabricarea 
autoturismelor hibrid şi electrice. 
Pe lângă efectele bune pentru in-
dustria auto şi cea a componente-
lor auto, cu o pondere însemnată în 
economia naţională, avem în vede-
re şi bene�ciile pentru mediu. Este 
însă nevoie de un efort comun şi de 
noi soluţii pentru ca autovehiculele 

nepoluante, hibride şi electrice, să 
�e mai accesibile cetăţenilor. Aveţi 
în Guvernul României un partener 
de încredere, care este deschis spre 
a face şi mai mult printr-un dialog 
deschis şi corect faţă de mediul de 
afaceri atât în plan naţional, cât şi 
european. Am încredere că prin dis-
cuţii între reprezentanţi ai Comisiei 
Europene, ai Parlamentului naţio-
nal şi european, reprezentanţi ai Gu-
vernului şi cetăţenilor, ai industriei 
auto şi de componente auto putem 
obţine rezultatele pe care ni le do-
rim”, a mai declarat Dăncilă.
Foto: cvlpress.ro

Guvernul a încurajat 
achiziţionarea de 
autoturisme noi, 
mai puţin poluante
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l l  GESER: Din 1996, 22 de ani de 
experiență în servicii profesiona-
le de consultanță juridică, cu mii 
de clienți mulțumiți.

Gabriel Radu este un avocat eco-
nomist licențiat în Științe Econo-
mice și Drept, membru în Baroul 
București și Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid, care reprezintă 
� rma GESER.

La nivelul Spaniei, sunt autorizați, 
prin Master în Administrație Publică, 
circa 20 de avocați pentru obținerea 
cetățeniei spaniole. Dintre aceștia, 
avocatul Gabriel Radu este singurul 
avocat român din Spania autorizat 
pentru întocmirea documentației și 
obținerea cetățeniei spaniole. Avo-
catul Gabriel Radu este autorizat, 
în urma unor studii universitare de 
master, ca � ecare dosar de obține-
re a cetățeniei spaniole să îl prezin-
te direct în fața autorităților Minis-
terului Justiției din Spania. Masterul 
a fost absolvit la Universitatea Ca-
milo José Cela (UCJC), din Madrid, 
specializarea Gestor Administrativo 
de Nacionalidades, promoția 2017, 

Gabriel Radu: Singurul avocat român din Spania 
autorizat pentru obținerea cetățeniei spaniole

având titlul tezei de dizertație: „Ré-
gimen Juridico para las Autorizacio-
nes de Residencia y para la Naciona-
lidad de los Ciudadanos Europeos en 
España”. Astfel, avocatul Gabriel 
Radu este primul și singurul avo-
cat român din Spania autorizat pe 
această specializare - obținerea 
cetățeniei spaniole. De asemenea, 
avocatul Gabriel Radu este și „gestor 
administrativo” (consultant admi-

nistrativ), autorizat de statul spaniol 
să prezinte � ecare caz-dosar direct 
în fața autorităților Ministerului Ad-
ministrației Publice din Spania. O 
recomandare importantă este de 
a nu se apela prin intermediari la 
un „gestor administrativo”, deoare-
ce timpul de soluționare a cazuri-
lor-dosarelor se poate prelungi, iar 
soluționarea cazurilor să � e foarte 
problematică. Apelați direct la un 

„gestor administrativo” autorizat de 
statul spaniol, așa cum este cazul 
avocatului Gabriel Radu.

GESER – GESTORÍA RADU îți 
oferă servicii și soluții pentru 
obținerea permiselor de rezi-
dență simplă fără drept de mun-
că, rezidență cu drept de muncă 
într-un stat membru UE și pen-
tru obținerea cetățeniei spaniole.

GESER este o societate profesio-
nală familială cu titluri și licențe emi-
se în mod o� cial de către autoritățile 
din România și din Spania în urmă-
toarele domenii: traduceri, avoca-
tură, administrare afaceri, � scalita-
te și legislație muncă, completând 
cu cea mai recentă, consultanță în 
asigurări (correduría de seguros).

Dintre serviciile principale pe care 
le oferim, cele de primă necesita-
te sunt:

1. Rezidență și cetățenie spa-
niolă.

2. Legalizare documente româ-
nești și spaniole ale rezidenților 
români din Spania.

3. Dosare de pensie pentru Spa-

nia și România ale cetățenilor 
români care se a� ă în Spania și 
sunt la vârsta pensionării. De ase-
menea, dosare de pensie de boală 
sau pensie de urmaș.

4. Divorțul cetățenilor români 
cu reședință în Spania.

5. Servicii legislație rutieră: 
preschimbarea permisului (auto) 
de conducere românesc într-unul 
spaniol, înscrierea mașinilor aduse 
din afara Spaniei, schimbare pro-
prietar autovehicule (transferen-
cias), radiere auto (bajas)...

6. Echivalarea diplomelor de ab-
solvire studii românești în Spania 
(convalidación titulos).

7. Traduceri legalizate pentru 
orice tip de document (traduc-
tor jurado).

Vrei ca o echipă de profesioniști 
să se ocupe de cazul tău? Sună-ne, 
atunci când dorești!

SEDIU CENTRAL - BIROU COSLA-
DA: C/ Doctor Fleming, s/n (în fața 
gării), 28821, MADRID.
TLF: 916.712.224 și 627.406.864. 
WhatsApp: 627406864.

Ministrul Justiţiei : Cabine de videoconferinţă pentru fiecare instanţă
l l Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, 
a declarat la Focşani, că ministerul 
a declanşat procedura de achiziţie 
pentru cabine de videoconferinţă, 
care vor fi trimise la fiecare ins-
tanţă din ţară, pentru a evita trans-
ferul deţinuţilor între penitenciare 
şi instanţe a� ate la sute de kilometri 
depărtare, informează AGERPRES.

„Anul trecut, din cei aproxima-
tiv 20.000 de deţinuţi, 15.800 au 
fost transferaţi, deplasaţi de la pe-
nitenciarul în care erau deţinuţi la 

instanţe sau instanţa la care aveau 
afaceri judiciare. Şi-l aduci de la 
Constanţa dacă are un proces la 
Focşani sau îl duci de la peniten-
ciarul Focşani la Constanţa, dacă 
are un proces acolo. Ori, din 20.000 
de deţinuţi, 15.800 să aibă această 
„mobilitate” este o cheltuială foar-
te mare, înseamnă gardienii care îi 
însoţesc şi care îi păzesc, înseamnă 
timp şi cheltuială de resursă umană 
şi mobilitatea lor nejusti� cată. Am 
declanşat procedura de a cumpăra, 

de a achiziţiona cabine pentru vi-
deoconferinţă, pe care să le trimitem 
la � ecare instanţă de judecată din 
ţară. Dacă deţinutul are o problemă 
şi ar trebui să � e audiat la Galaţi, să 
nu îl mai deplasezi de la Focşani la 
Galaţi. Are cabină de videoconfe-
rinţă, dacă e nevoie de asistenţă ju-
ridică, bene� ciază de asistenţă, ju-
decătorul audiază, se consemnează 
şi evităm acele cheltuieli, care, după 
convingerea mea, nu se justi� că”, a 
declarat Tudorel Toader. Ministrul 

Justiţiei a dat exemplul unui peni-
tenciar din Roma pe care l-a vizitat, 
unde există o sală de videoconfe-
rinţă, iar deţinuţii nu sunt plimbaţi 
de la stabiliment la instanţe, în felul 
acesta � ind evitate diverse riscuri 
şi cheltuieli, precum şi pierderea 
inutilă de timp. „Dacă tehnologia 
modernă ne permite, păcat ar �  să 
nu o folosim în bene� ciul actului de 
justiţie”, a punctat Tudorel Toader, 
conform sursei citate. 

De asemenea, ministrul Justiţiei, 

Tudorel Toader, a anunţat luni, 18 
mart. a.c., la Focşani, că ministerul va 
demara construcţia a 15 clădiri care 
să adăpostească arhivele curţilor de 
apel, tribunalelor, judecătoriilor şi 
parchetelor din subordine, dar şi a 
penitenciarelor arondate.

Acesta a precizat că au fost identi-
� cate terenurile pentru construcţia 
arhivelor, majoritatea pe terenurile 
unor penitenciare, iar ministerul dis-
pune deja de banii necesari pentru 
construcţia acestora.

PROFESIONALES COMO TÚ

POCO PRO PRO COMO TÚ

Gama Fiat Professional: Emisiones de CO2 entre 94-196 g/km. Consumo combinado entre 3,6-7,5 l/100 km.
Los valores indicados de CO2 y consumo de combustible han sido calculados en función del método de medición/correlación correspondiente al ciclo NEDC de acuerdo con la norma EU 2017/1152-1153 con el �n de permitir la comparación de los datos del vehículo correspondiente. En condicio-
nes reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos valores pueden variar con la con�gu-
ración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción. *PVP Recomendado de 6.450€ para Fiat Fiorino Cargo Base N1 1.4 57 kW (77 CV). Incluye descuento del concesionario y fabricante y descuen-
to adicional por �nanciar con  según condiciones contractuales por un importe mínimo �nanciado de 6.198€ con un plazo mínimo de 48 meses y permanencia mínima de 36 meses. Ejemplo de �nanciación sin entrada, por un importe total del crédito de 6.450€ con 72 cuotas 
mensuales de 113,06€. TIN 7,99%, TAE 9,48%, comisión de apertura (3%): 193,50€ al contado, importe total a plazos 8.333,82€, importe total adeudado 8.333,82€. Todos los importes re�ejados no incluyen IVA. Transporte, IEMT y gastos de matriculación no incluidos. La oferta incluye garantía legal 
de 2 años. El Contrato de Servicio PLAN MANTENIMIENTO otorga al usuario del vehículo el derecho de efectuar, sin ningún cargo añadido, las revisiones de mantenimiento ordenadas por el fabricante del vehículo que le correspondan por kilometraje o tiempo, en este 
caso 3 años o 90.000 km lo que antes ocurra, según el plan establecido en el “Libro de Uso y Mantenimiento” o en el “Manual de Empleo y Cuidado”, suministrado junto con el vehículo. Oferta válida para profesionales en Península y Baleares hasta el 28/02/2019.

C/ Vía Complutense, 107
Tel. 91 881 40 62

Alcalá de Henares

www.grupolidercar.com

LIDERCAR
DOS MIL

LA GAMA FIAT PROFESSIONAL SON TODO SOLUCIONES PARA TU NEGOCIO. 
GAMA FIAT PROFESSIONAL DESDE 6.450€* 3 AÑOS DE

MANTENIMIENTO
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Uniunea Muncitorilor Români din Spania a adus România 
aproape de români în cadrul unui festival dedicat Zilei 
Femeii și Zilei Mamei, adus în dar de Mărțișor pe 10 martie, 
care a avut loc în Torrejón de Ardoz, Madrid. Artiștii invitați 
au fost: Adriana Antoni, Gelu Voicu, Formația Bebe de 
la Alba, actorii și interpreții de muzică, Radu Pietreanu și 
Florin Petrescu, celebrii Costel și Axinte de la Vacanța Mare.

l lUniunea Muncitorilor Români din 
Spania a desfășurat, pe data de 10 
martie 2019, un festival dedicat Zilei 
Femeii și Zilei Mamei, care a avut loc 
în Recinto Ferial din Torrejón de Ar-
doz (provincia Madrid), programat 
între orele 12:00 și 22:00. 

Pe o vreme deosebit de frumoasă și 
călduroasă, românii din Spania s-au 
adunat în număr foarte mare pentru a 
sărbători împreună în cadrul unui fes-
tival extraordinar dedicat Zilei Femeii 
și Zilei Mamei, adus în dar de Mărțișor.

Din partea autorităților spaniole a 
luat cuvântul primarul orașului To-
rrejón de Ardoz, Dl. Ignacio Vázquez 
Casavilla, care a dorit să felicite în mod 
special publicul feminin pentru re-
centa celebrare a Zilei Femeii, de pe 
8 martie. În același timp, a amintit că 
primăria orașului Torrejón de Ardoz își 
oferă tot sprijinul pentru comunitatea 
românească din acest oraș. 

Artiștii invitați au încântat publicul 
cu piesele care îi alină dorul de țară, 
de casă și de cei dragi. 

Artiștii invitați au fost: Adriana An-
toni, Gelu Voicu și Formația Bebe de 
la Alba. Un program special au pre-
gătit și artiștii, actori și interpreți de 

Spania: Românii au participat în număr foarte mare la un 
festival dedicat Zilei Femeii în Torrejón de Ardoz, Madrid

muzică, Radu Pietreanu și Florin Pe-
trescu, celebrii Costel și Axinte de la 
Vacanța Mare, mult apreciatul grup 
umoristic românesc.

Pe o muzică deosebită a folclorului 
autentic românesc, românii au întins 
mai multe rânduri de hore, bucurân-
du-se de momentele artistice oferite 
cu inima deschisă de către interpreții 
invitați la acest eveniment. Programul 
umoristic, dar și recitalul deosebit au 
adus multă încântare publicului format 
din românii din Spania care duc dorul 
de țară și de familie. Încântarea a fost 
și în rândul artiștilor care s-au declarat 
impresionați de primirea și aprecierea 
românilor din Spania.

La festivalul din Torrejón de Ar-
doz, românii din Spania au avut 
ocazia să participe la două tombo-
le cu diverse premii, tombole orga-
nizate de dezvoltatorul imobiliar 
din România – Maurer Imobiliare – 
și Mapfre (asigurări Spania).

Intrarea la acest eveniment a fost gra-
tuită. La târgul de produse tradiționa-
le românești, românii au putut consu-
ma preparate din carne rumenite la 
grătar, mititei tradiționali româneș-
ti, alte mâncăruri din gastronomia 

românească, dar și preparate dulci, 
deserturi tradiționale românești și 
multe altele. 

Mâncarea gustoasă a fost comple-
tată de diverse băuturi menite să în-
trețină atmosfera de petrecere.

Românii prezenți la eveniment au 
mulțumit la �nal pentru organizarea 
acestui festival extraordinar, cu interes 
de a participa și la alte evenimente de 

genul acesta pentru alinarea dorului 
de casă și de cei dragi.

Uniunea Muncitorilor Români, ca 
și organizatoare a acestui festival ex-
traordinar dedicat folclorului româ-
nesc, dorește să mulțumească tutu-
ror celor care au contribuit la realizarea 
acestui eveniment.

Dorește să mulțumească spon-
sorului DIGI Mobil și colaboratori-

lor: Mapfre, Autos Motoreta, Bâr-
san Pan, Domnitorul, Nelu Bârsan, 
Primăria din Torrejón de Ardoz.

Mulțumește, de asemenea, par-
tenerilor media: 

Agenția Națională de Presă AGER-
PRES www.agerpres.ro, Radio 
Românul www.radioromanul.es (107,7 
FM Spania) și Ziarul El Rumano en Es-
paña www.periodicoelrumano.es.
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CEEA CE VEZI EXACT ASTA ESTE MAI MULTE INFORMAŢII PE
www.digimobil.es ?

ANA MARIA RECOMANDĂ 
DIGI COMBO Și e #GenteDIGI

1GB acumulabili

100 MINUTE naționale și internaționale

APELURI NELIMITATE din DIGI către DIGI

COMBO 5€/lună

DIGI Combo e valid atât la abonament, cât și la prepaid. Prețurile includ taxe. Pentru apelurile realizate în afara DIGI Combo se vor aplica tarife 
pe minut. Consultă toate destinațiile incluse, termenii și condițiile pe www.digimobil.es

FIBRA DE LA DIGI 
AJUNGE LA TINE ACASĂ

Verifică dacă avem 
acoperire în zona ta pe 

www.digiencasa.es
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       Asistență juridică imediată și gratuită.

 onsiliere și sprijin pe toată perioada de recuperare.

    azare de urgență și temporară.

Drepturi specifice pentru rezolvarea cazului de 
violență fără a neglija obligațiile de la locul de muncă. 

 Programe pentru integrarea socială și pe piața muncii.

    Ajutoare economice.

    Sprijin pentru locuință.

Posibilitatea obținerii permisului de rezidență și de 
muncă în cazul femeilor de altă naționalitate.

ăsuri de protecție în situații de risc.

P I SCĂP
e iolența in familie

TELEF N RAT IT PENTR  
I TI ELE I LEN EI ÎN FA ILIE

Cum te putem a uta ?

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Regatul Spaniei

Își bate joc de tine, te face să te simți inferioară, nepricepută sau inutilă.

Te izolează, nu te lasă să ai legături cu rudele sau prietenii, face crize de 
gelozie sau provoacă certuri.

Te amenință, te umilește, țipă la tine sau te jignește, acasă sau în public.

Te face să te simți vinovată, te acuză că tu ești de vină pentru tot.

Amenință că îți va face rău ție sau familiei tale.

Îți este frică de privirea sau de gesturile lui.

Îți controlează banii, felul cum te îmbraci, îți verifică telefonul
mobil sau contul de Facebook.

Te-a agresat fizic vreodată.

Te-a obligat să aveți relații sexuale împotriva voinței tale.

Amenință că îți va lua copiii dacă îl părăsești.

Primul pas pe care îl poți face este să explici 
situația ta altor persoane și să ceri ajutor.

Te sfătuim să ceri ajutorul rudelor și prietenilor de încredere care 
să te sprijine și să fie alături de tine în aceste momente grele. 
Acționează și dacă îți dai seama că în jurul tău că există un posibil 
caz de violență în familie.

Sună la numărul 016: este un telefon gratuit pentru 
informații și asistență juridică, disponibil non-stop, și în 
limba română.

Intră pe internet, pe adresa  http://wrap.seigualdad.gob.es/
recursos/search/SearchForm.action, care îți dă informații 
despre asistență și prevenire a violenței în familie și te ajută 
să găsești resurse polițienești, juridice, de informare, sprijin și 
consiliere cât mai aproape de localitatea ta. 

Dacă încă nu ai împlinit 18 ani și crezi că o persoană din 
jurul tău suferă de violență în familie, poți suna la ANAR, 
la numărul de telefon 900 20 20 10.

Descarcă pe telefon  aplicația „LIBRES”, unde găsești 
informații utile despre cum să acționezi în caz de abuz.

Ai încredere în personalul sanitar de la centrul tău de 
sănătate și spune acestuia prin ce treci.

Primele semne ale abuzului

Semne că partenerul tău sau fostul tău 
partener te maltratează...

O relație sănătoasă se bazează pe încredere și respect între cei doi parteneri. 
Dacă în relația ta apar comportamente precum cele de mai sus, trebuie să 
fii pe fază și să acționezi.

Ce poți face ?

SUNTEM LÂNGĂ TINE
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l l Expoziţia Internaţională Gastro-
Pan - cel mai important eveniment 
profesional dedicat afacerilor din 
pani�caţie, cofetărie şi HoReCa - se 
desfăşoară în perioada 28 - 30 mar-
tie 2019 la Arad, unde peste 130 de 
furnizori din 22 de ţări cu tradiţie în 
domeniu îşi vor prezenta inovaţiile 
tehnologice, echipamentele, ingre-
dientele, ustensilele, soluţiile şi idei-
le de afaceri, informează AGERPRES.

Organizatorii mizează în acest an 
pe un număr de 20.000 de vizitatori: 
antreprenori, specialişti şi furnizori 
din industria de pro�l.

„GastroPan este o sursă de inspi-
raţie pentru vizitatori, aceştia in-
trând în contact direct cu cele mai 
noi echipamente, ingredientele şi 
tehnicile de lucru care pot � expe-
rimentate la standurile expoziţiei. 
Comparativ cu anii anteriori, în 
ofertele expozanţilor se observă o 
creştere a calităţii şi diversităţii pro-
duselor şi serviciilor din domeniu. 
Producătorii urmăresc să asigure va-
loarea nutriţională, gustul şi pros-

peţimea produselor, iar în ceea ce 
priveşte tehnologia, tendinţa este 
digitalizarea şi automatizarea pro-
ducţiei, pentru a substitui de�citul 
de forţă de muncă. Latura comer-
cială a acestor afaceri cunoaşte, de 
asemenea, o îmbunătăţire continuă, 
observându-se accentul mare pe 
care operatorii îl alocă interacţiunii 
directe cu consumatorii”, precizează 

130 de furnizori din 22 de ţări îşi prezintă 
inovaţiile tehnologice şi ideile de afaceri, la Arad

reprezentanţii Boro-Info Group, or-
ganizatorul evenimentului.

Circa o treime dintre expozanţii 
GastroPan 2019 vor sosi din 22 de 
ţări cu tradiţie în pani�caţie, cofe-
tărie şi HoReCa, atraşi �ind de po-
tenţialul pieţei româneşti. România 
este țara UE cu cel mai mare consum 
anual de pâine pe cap de locuitor. 
Foto: epochtimes-romania.com

l l Aproximativ 77% dintre români 
şi-au plani�cat o excursie de wee-
kend în România în perioada mar-
tie - aprilie 2019, iar bugetul minim 
de persoană este de 500 lei pentru 
cazare, transport şi mese, conform 
unui studiu realizat de o platformă 
de rezervări hoteliere, informează 
AGERPRES.

Printre destinaţiile alese de turişti 
se numără Maramureş (38,1%), Va-
lea Prahovei (27,8%), dar şi Transil-
vania (26,3%), urmate îndeaproape 
de Bucovina, Sighişoara, Valea Oltu-
lui, dar şi Delta Dunării. Peste 70% 
dintre turişti aleg să petreacă între 
una şi trei zile în vacanţă, iar 9,5%, 
vor o şedere mai lungă, de 4-6 zile.

Întrebaţi cât sunt dispuşi să chel-
tuiască pe o mini-vacanţă în Româ-
nia, 59% dintre turişti au răspuns 
că suma minimă se încadrează în-
tre 500 şi 1.000 de lei de persoană. 
Pentru 22,2% dintre români costul 
unei vacanţe este sub 500 de lei 
de persoană, iar pentru 16,5% din-
tre aceştia costul este între 1.100 şi 

1.500 de lei. Doar 3,5% dintre turişti 
susţin că vor cheltui peste 1.600 de 
lei de persoană. Indiferent că aleg 
să se cazeze la hoteluri sau pensiu-
ni, românii caută locuri de cazare cu 
restaurant propriu şi posibilităţi de 
relaxare, precum piscină interioară, 
spa, saună, masaj, a�ate chiar în in-
cinta hotelului sau a pensiunii. Mi-
nisterul Turismului a lansat noul 
clip de promovare a României ca 
destinaţie pentru 365 de zile de va-
canţă pe an, care cuprinde imagini 
reprezentative pentru toate formele 
de turism din ţară, conform AGER-
PRES. Foto: reduceriturism.ro

Românii vor să cheltuiască 
minim 500 lei/persoană 
pentru o mini-vacanţă  
de primăvară
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Noile sancţiuni 
impuse de UE neagă 
dreptul Rusiei de a-şi 
apăra frontierele

Preşedintele Maduro 
creează brigăzi militare 
pentru supravegherea 
infrastructurilor vitale

l l Sancţiunile impuse Moscovei de 
Uniunea Europeană neagă dreptul 
Rusiei de a-şi proteja frontierele, a 
declarat Ministerul de Externe rus, 
care a subliniat că Rusia nu a încăl-
cat dreptul internaţional în timpul 
incidentului din strâmtoarea Kerci, 
informează AGERPRES.

MAE rus a cali�cat drept „ipocrite 
şi cinice” noile sancţiuni adoptate 
de UE şi a precizat că acestea nu vor 
rămâne fără răspuns.

Uniunea Europeană a inclus opt 
o�ciali ruşi pe lista sa cu sancţiuni 
pentru rolul lor în incidentul armat 
cu Ucraina din Marea Neagră de la 
sfârşitul anului trecut şi, totodată, a 
prelungit pentru o jumătate de an 
sancţiunile individuale vizând o�-
ciali ruşi cărora le atribuie responsa-
bilitatea pentru con�ictul din Don-
bas (estul Ucrainei). 

La sfârşitul lunii noiembrie, Garda 
de coastă rusă a deschis focul şi a 
sechestrat trei nave ucrainene cu tot 
cu echipaje (24 de persoane) înainte 
de intrarea lor în strâmtoarea Kerci, 
care face legătura între Marea Nea-
gră şi Marea Azov. 

Tensiunile au escaladat în regiu-
ne după anexarea de către Rusia a 
peninsulei ucrainene Crimeea în 
martie 2014.

Conform sursei citate, Rusia reven-
dică controlul apelor din largul Cri-
meii de la anexarea peninsulei.

l l Preşedintele Nicolas Maduro a 
anunţat crearea unei brigăzi militare 
care să supravegheze infrastructuri-
le publice furnizoare de apă şi elec-
tricitate, după îndelungata pană de 
curent care a afectat Venezuela, in-
formează AGERPRES.

Într-o intervenţie transmisă pe 
posturile de radio şi de televiziune, 
Maduro a declarat: „Comandamen-
tul pentru apărarea serviciilor stra-
tegice de bază ale statului” va avea 
misiunea de a asigura „securitatea 
�zică şi cibernetică” a infrastructu-
rilor şi de a monitoriza întreţinerea 
echipamentului. Liderul socialist a 
învinuit încă o dată SUA pentru pana 
de proporţii produsă. SUA sunt, în 
opinia sa, sursa unor „atacuri succe-
sive” împotriva celei mai mari cen-
trale hidroelectrice din Venezuela, 
„conduse” de John Bolton, consi-
lierul pentru securitatea naţională 
al preşedintelui Donald Trump.

Tăierea curentului electric produsă 
pe 7 martie a.c. a afectat întreaga 
ţară timp de aproape şase zile. Gu-
vernul a asigurat că distribuţia de 
electricitate a fost restabilită pe în-
treg teritoriul ţării, dar vineri s-au 
mai înregistrate pene de curent în 
vestul Venezuelei. Nicolas Maduro 
acuză opoziţia că a elaborat un plan 
menit să „însoţească blocarea dis-
tribuţiei de curent cu un val de vio-
lenţă generalizată”.

l l Comandantul suprem al forţelor 
aliate în Europa, generalul american 
Curtis Scaparrotti, a avertizat Ger-
mania că forţele NATO vor înceta 
să mai comunice cu partenerii lor 
germani dacă Berlinul va colabora 
cu grupul chinez Huawei pentru in-
frastructura sa de 5G, informează 
AGERPRES.

„Ne este teamă că structura co-
municaţiilor lor va � compromisă, 
deoarece mai ales cu sistemul 5G, 
a cărui lăţime de bandă este ultra 
largă, iar capacitatea de extragere 
a datelor este incredibilă”, a decla-
rat şeful forţelor NATO în faţa unei 
comisii parlamentare a Congresului 
SUA. Dacă 5G este „integrat în siste-
mul lor de comunicare militară, nu 
vom mai comunica cu ei prin acest 
sistem”, a avertizat el. „Şi pentru mi-
litari, aceasta ar � o problemă”, a 
adăugat Scaparrotti.

Generalul Scaparrotti a fost între-
bat despre discuţiile comerciale în 
curs de desfăşurare în Europa, în 
special în Germania, cu grupuri de 
telecomunicaţii chineze cum ar � 
Huawei şi ZTE.

Wall Street Journal a dezvăluit că 
ambasadorul american la Berlin, Ri-
chard Grenell, un apropiat al preşe-
dintelui Donald Trump, a adresat o 
scrisoare ministrului german al eco-
nomiei, Peter Altmaier, pentru a-i 
semnala că relaţiile de colaborare 

în materie de servicii secrete vor � 
revizuite, dacă Berlinul nu renunţă 
la companii chineze precum Huawei 
în domeniul tehnologiei mobile 5G.

Germania urmează să lanseze li-
citaţii pentru viitoarea infrastruc-
tură de telecomunicaţii mobile 5G, 
iar cancelarul Angela Merkel a pro-
mis că va „discuta” cu Washingtonul 
înainte de a face eventuala alegere 
pentru Huawei.

NATO avertizează Berlinul de a nu alege 
5G de la Huawei, pe motive de securitate

Berlinul vrea să recupereze întâr-
zierea semni�cativă pe care o are 
în domeniul digital, orientându-se 
spre tehnologia mobilă 5G, care 
oferă internet ultra-rapid ce ar tre-
bui să permită dezvoltarea de noi 
tehnologii, cum ar � inteligenţa arti-
�cială, vehiculele autonome sau fa-
bricile automatizate, grupul Huawei 
�ind considerat mai performant.
Foto: yokota.af.mil

Coreea de Nord analizează 
suspendarea negocierilor 
nucleare cu SUA
l l Coreea de Nord ia în calcul sus-
pendarea negocierilor nuclea-
re cu Statele Unite ale Americii, a 
anunţat ministrul adjunct de exter-
ne nord-coreean Choe Son Hui, in-
formează AGERPRES.

„Nu avem intenţia de a face conce-
sii în faţa cerinţelor SUA (formulate 
la summitul de la Hanoi) sub nicio 
formă şi nici dorinţa de a ne anga-
ja în negocieri de acest gen”, a de-
clarat înaltul responsabil diploma-
tic nord-coreean într-o conferinţă 
de presă la Phenian, la care au fost 
invitaţi reprezentanţi ai misiunilor 
diplomatice şi jurnalişti străini.

Această declaraţie a viceminis-
trului de externe al Coreei de Nord 
reprezintă prima reacţie o�cială a 
conducerii de la Phenian cu privi-
re la rezultatele summitului dintre 
liderul Coreei de Nord, Kim Jong 
Un, şi preşedintele american Do-

Siria: Peste 370.000 de morţi de 
la începutul războiului în 2011

l l Peste 370.000 de persoane au mu-
rit de la începutul războiului din Siria 
care a intrat în al nouălea an, con-
form unui bilanţ al Observatoru-
lui Sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO), informează AGERPRES. 
Printre victime, 112.623 au fost civi-
li, dintre care peste 21.000 de copii 
şi 13.000 de femei, conform acestei 
organizaţii neguvernamentale, care 
dispune de o vastă reţea de surse 
în întreaga Sirie.

Declanşat odată cu reprimarea 
sângeroasă de către regim a unor 
manifestaţii pro democraţie paşni-
ce, con�ictul din Siria s-a transfor-
mat de-a lungul anilor într-un răz-
boi complex, în care sunt implicate 
grupări rebele, mişcări jihadiste şi 
puteri străine pe un teritoriu din ce 
în ce mai fragmentat.

Aproximativ 125.000 de soldaţi ai 

armatei siriene şi membri ai diverse-
lor miliţii care s-au aliat cu aceasta 
au fost ucişi, conform noului bilanţ 
al OSDO. De cealaltă parte, 67.000 
de combatanţi ai altor forţe, în spe-
cial rebeli şi luptători kurzi, au mu-
rit, a mai precizat OSDO. Aproape 

66.000 de jihadişti, în special ai gru-
pării Stat Islamic (SI) şi ai grupării 
Hayat Tahrir al-Sham (HTS), fosta 
ramură a Al-Qaeda în Siria, au fost, 
de asemenea, ucişi, conform ace-
leiaşi surse.

Con�ictul a trimis, de asemenea, în 
exil milioane de sirieni. Iar ONG-urile 
denunţă în continuare violenţele şi 
încălcările asupra drepturilor omu-
lui comise de regim, acuzat de ata-
curi chimice mortale, dar şi de acte 
de tortură şi arestări arbitrare. În to-
tal, circa 13 milioane de sirieni au 
fost strămutaţi sau s-au refugiat în 
alte ţări. Precedentul bilanţ stabilit 
în septembrie de OSDO vorbea de 
peste 360.000 de morţi. Războiul a 
cauzat pagube masive, distrugeri-
le sunt estimate la 400 de miliarde 
de dolari (353 de miliarde de euro).
Foto: csis.org

nald Trump, care s-a încheiat la 28 
februarie a.c. în Vietnam fără sem-
narea vreunui acord. Kim Jong Un 
intenţionează să facă în curând o de-
claraţie o�cială după eşecul summi-
tului de la Hanoi (27-28 februarie).
Foto: japantimes.co.jp
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FIFA a votat pentru 
o Cupă Mondială a 
cluburilor cu 24 de 
echipe

l l  Consiliul Federaţiei Internaţionale 
de Fotbal (FIFA), întrunit la Miami, 
a făcut un nou pas către o formulă 
de 48 echipe la Cupa Mondială 2022 
din Qatar şi a aprobat noul format al 
Cupei Mondiale a cluburilor cu 24 
de echipe, informează AGERPRES.

În po�da îngrijorărilor legate de si-
tuaţia geopolitică din Golf şi a bloca-
dei impuse Qatarului de către vecini, 
Consiliul FIFA a aprobat concluziile 
unui studiu de fezabilitate care esti-
mează că organizarea unui turneu 
�nal cu 48 de echipe încă din 2022 
este posibilă.

„Misiunea noastră este de a con-
tinua să dezvoltăm fotbalul şi de 
a-i îmbunătăţi calitatea, iată de ce 
noi dorim să trecem la 48 de echi-
pe din 2022, în Qatar”, a declarat 
preşedintele FIFA, Gianni Infanti-
no, care a promis celor şase confe-
deraţii că formatul lărgit va aduce 
venituri suplimentare de până la 
350 milioane euro. Trecerea de la 
64 meciuri, în sistemul cu 32 echi-
pe, la 80, va impune ca unele partide 
să se desfăşoare în afara Qatarului, 
în Bahrain, Kuweit, Arabia Saudită, 
Oman şi Emiratele Arabe Unite, care 
au şanse egale în cooptarea pentru 
organizarea de meciuri la CM 2022.

Avram Iancu - locul al III-lea la 
ultramaratonul „6633 Arctic Ultra”

l l  Bibliotecarul Avram Iancu a reuşit 
să ajungă la �nalul ultramaratonului 
„6633 Arctic Ultra” de la Cercul Polar 
de Nord, polisportivul din Petroşani 
clasându-se pe locul al III-lea dintre 
cei 15 concurenţi care au luat startul 
în această competiţie apreciată ca 
una dintre cele mai grele din lume, 
informează AGERPRES.

„Mi-am dus drumul până la capăt. 
Până la capătul lumii. Şi, deşi am reu-
şit, nu am niciun merit, e doar în-
găduinţă divină. Iar locul 3 obţinut 
la una dintre cele mai grele curse 
din lume e doar o răsplată nespe-
rată pentru tot ceea ce am îndurat 
aici. Dumnezeu să binecuvânteze 
ROMÂNIA!”, a scris pe Facebook, 
Avram Iancu, pe 16 mart. 2019.

Ultramaratonul de la Cercul Po-
lar de Nord „6633 Arctic Ultra” este 
considerat ca unul dintre cele mai 
di�cile din lume din cauza tempe-
raturilor scăzute la care trebuie să 
facă faţă participanţii. Sportivii tre-
buie să străbată un traseu în lun-
gime de 617 kilometri, de la Eagle 
Plains (Yukon, teritoriile de nord 
ale Canadei) până la Tuktoyaktuk, 
pe banchiza de la Oceanul Arctic. 
Avram Iancu se a�ă pentru a doua 
oară la startul ultramaratonului de 
la Polul Nord, după ce, anul trecut, 
a fost nevoit să abandoneze cursa 
la numai o zi din cauza unei dure-
ri puternice apărute la gamba pi-
ciorului drept.

Conform sursei citate, Avram Iancu 
este cunoscut pentru performanţele 
prin care a traversat înot Canalul Mâ-
necii, în august 2016. În vara anu-
lui 2017, bibliotecarul din Petroşani 
a înotat întreg cursul Dunării, pe o 
distanţă de 2.860 de kilometri. Lista 
reuşitelor continuă cu traversarea 
înot a Mării Negre, în toamna anului 
2018. Atunci, Avram Iancu a înotat 

680 de kilometri, de-a lungul ţăr-
mului, de la Sulina la Istanbul, timp 
de 60 de zile.

Bibliotecarul Avram Iancu a luat 
startul în ultramaratonul „6633 Arc-
tic Ultra”, vineri dimineaţa, pe 8 mar-

tie a.c., potrivit datelor publicate pe 
site-ul o�cial al cursei.

„În acest an voi aborda cursa mult 
mai simplu, voi pleca mai încet. 
Îmi voi urma drumul meu”, a spus 
Avram Iancu pe o înregistrare video 
de la startul din Eagle Plains, postată 
pe pagina sa de socializare.

Cei 15 sportivi înscrişi în cursa de 
617 kilometri, dintre care trei sunt fe-
mei, au trebuit să străbată un traseu 
caracterizat de condiţii extreme, �ind 
expuşi la temperaturi care pot coborî 
până la minus 50 de grade Celsius.
Foto: paginiromanesti.ca

„Mi-am dus drumul până la 
capăt. Până la capătul lumii. 
Locul 3 - o răsplată pentru 
tot ceea ce am îndurat aici. 
Dumnezeu să binecuvânteze 
ROMÂNIA!”

Formula 1:
Valtteri Bottas 
a câștigat prima 
cursă a anului

l l  Valtteri Bottas a câștigat prima 
cursă a noului sezon de Formula 1, 
pe Melbourne Park Circuit din Aus-
tralia. Pilotul �nlandez al celor de la 
Mercedes a plecat ca din pușcă și l-a 
depășit pe colegul său Lewis Hamil-
ton, a�at la al optulea pole position 
în Australia, care a terminat pe lo-
cul doi. Podiumul a fost completat 
de olandezul Max Verstappen (Red 
Bull), informează HotNews.ro.

Au mai terminat în puncte Sebas-
tian Vettel (Ferrari, locul 4), Charles 
Leclerc (Ferrari, locul 5), Kevin Mag-
nussen (Haas, locul 6), Nico Hulken-
berg (Renault, locul 7), Kimi Raikko-
nen (Alfa Romeo Racing, locul 8), 
Lance Stroll (Racing Point, locul 9) 
şi Daniil Kvyat (Toro Rosso, locul 10).

Romain Grosjean, Daniel Ricciardo 
şi Carlos Sainz au abandonat.

Bottas a primit și punctul bonus, 
acordat din acest sezon pilotului 
care reușește cel mai rapid tur de 
pistă. Această regulă a mai fost în 
vigoare în primii ani de existenţă ai 
Campionatului Mondial de Formula 
1. Finlandezul a parcurs penultimul 
tur în 1:25.580. Pentru Bottas este 
doar a patra victorie în Formula 1.
Precedentele trei au fost obținute 
în 2017: Rusia, Austria și Abu Dhabi.

Telefon 004 0751 051 096                          
www.drnassar.ro

� Specialiști în implantologie 
� Specialiști în estetică dentară
� Servicii stomatologice de înaltă 

calitate la prețuri imbatabile

Acum poți bene� cia de cea mai nouă 
tehnologie în medicina stomatologică, 

chiar la noi acasă

Realizăm orice lucrare într-un 
timp record!

Îți dorești un zâmbet strălucitor?
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Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA

Depozit de produse romanesti cu peste 15 ani de 
experienta in domeniu va inaugura noua pagina web 
cu vanzare ON-LINE.

GESAGUI, mai aproape de tine,
mai aproape de AFACEREA TA
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MUNCĂ

OFERTE

Angajăm frizer cu experiență în tuns bărbați 
modern și clasic și bărbierit, în salon pentru 
bărbați din Coslada, lângă gară. Se oferă 
contract de muncă. Telefon: 667846242.

Se caută ospătar (de preferință fe-
meie) cu experiență. Detalii la numărul 
637354959.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la man-
tenga limpia, carné de conducir, inglés, 
libre de cargas, que pueda viajar, de 35 
a 45 años, persona responsable, formal, 
que cumpla con los requisitos que bus-
co. Ruego leer el anuncio antes de llamar. 
Tel: 651858134.

CERERI

Caut loc de muncă în zona Madrid: Șofer 
profesionist, cat. B, C și E. Tel: 642845469.

Caut loc de muncă în abator. Am lucrat 
7 ani în abator în Spania și doresc să îmi 
găsesc de lucru în Spania. Am experiență 
să lucrez tot la porc, cunosc mai multe faze 
de procesare, pot demonstra că sunt un 
măcelar bun. Pot � contactat la numărul 
0040729275917.

Cu experiență în construcții și zugrăveli, 
caut loc de muncă în zona Madrid. Dispo-
nibilitate la program prelungit și deplasări. 
Tel: 642072927.

Caut de muncă. Sunt preparator de mezelu-
ri românești cu experiență de peste 25 de 
ani în domeniu. Tel: 642770263.

MATRIMONIALE

Hombre, 48 años, me gustaría conocer una 
chica entre 40 y 46 años para amistad y po-
sible relación seria. Tel: 605255652.

Español, funcionario del estado, busca amis-
tad sin límite, con señora rumana de 40 a 
50 años. Tel: 692349636.

Domn de 46 de ani, divorțat, din zona Madri-
dului, doresc să cunosc o doamnă de vârstă 
apropiată pentru o relație de prietenie. Mă 
puteți suna la tel: 642264868.

Divorțat, 43 de ani, doresc să cunosc o fe-
meie de vârstă apropiată din comunitatea 
Madrid. Tel: 642002967.

Domn din comunitatea Madrid, 41 de ani, 
doresc să cunosc o domnișoară de vârs-
tă apropiată pentru o relație serioasă. Tel: 
642707115.

Domn din zona Madridului de 41 de 
ani ,  vreau să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru căsătorie. Tel: 
642707115.

Bărbat de 55 de ani, 1,78 m înălțime, 80 kg, 
șaten cu ochii albaștri, fără obligații, din zona 
Madridului, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată. Tel: 602619787.

Caballero de 56 años, soltero, busca mujer 
rumana para amistad y posible relación de 
pareja. Mido 1.60 m, comunidad de Madrid. 
Me llamo Angel. Tel: 687858760.

Spaniol din Madrid, în vârstă de 42 de ani, 
pianist, îmi place să merg la film, să mă 
plimb, să discut, vreau să cunosc o tânără 
româncă pentru prietenie sau mai mult. Tel: 
647733924.

Bărbat de 47 de ani, singur din Madrid vreau 
să cunosc o doamnă. Tel: 642968198.

Am 45 de ani, caut o doamnă de vârstă 
apropiată pentru o relație de prietenie. 
Tel: 642264868.

Băiat, 36 ani, divorțat, fără copii, fără obli-
gații, doresc să cunosc o fată pentru o re-
lație serioasă. Tel: 642750727.

Español serio, busco mujer entre 40 a 55 
años para conocerse y posible relación. Tel: 
642286632.

Domn, 44 de ani, locuiesc în Arganda 
del Rey. Îmi doresc să cunosc o doam-
nă de vârstă apropiată, să întemeiem o 
familie. Nu îmi doresc o aventură. Sunt 
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YA HEMOS
ABIERTO

CELEBRAMOS LA APERTURA DE LA NUEVA OFICINA 

PÁSATE  YA Y HAZ TU RESERVA DE VIAJE
Regístrate entre el 01 - 31 de Marzo de 2019 y participa

en un sorteo para un fin de semana. dos personas en media 
pensión y acceso al SPA. en el exclusivo Hotel Royal Hideway 

Luxury Sancti Petri. Cádiz.

Viajes a medida, Viajes de novios, Viajes culturales, Viajes de negocios e 

incentivos, Viajes gastronómicoS, Grandes viajes, Bodas exóticas, Safaris, 

Cruceros, Ski, Playa,  Balnearios y Turismo de salud, Paquetes, Grupos

¿Y TÚ, A DÓNDE 
QUIERES VIAJAR?

un om cu frică de Bunul Dumnezeu. Tel: 
642917710.

Domn de 57 ani, serios, doresc să cu-
nosc o doamnă serioasă, de vârstă apro-
piată, din comunitatea Madrid. Tel: 
642718344.

Am 60 ani, divorțată, singură, caut un băr-
bat văduv sau fără copii, cu mașină, cu ser-
viciu, de 58-65 ani, din Castilla-La Mancha. 
Caut ceva serios! Eu lucrez în Toledo. Mă 
cheamă Lili. Tel: 604214946.

Caut o doamnă pentru prietenie-căsă-
torie, ca să nu fim singuri la bătrânețe. 
Nu îmi plac cuvintele și gândurile urâ-
te, alcoolul,  bârfa și  nimic rău. Tel: 
697726258.

Chico serio y simpático busca chica de 28 
a 36 años para amistad o posible relación 
de pareja. Tel: 688383660.

Español divorciado quiere amistad sin lí-
mite con chicas rumanas de 37 a 47 años. 
Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid 
capital, con buen trabajo, estable y me gus-
tara conocer una chica culta, honrada como 
yo lo soy para una relacion seria, amistad 
o matrimonio. No importa la nacionalidad. 
Ruego mucha seriedad. Tel: 657131211 / 
677026947.

DIVERSE

SERVICII

Caut să mă înregistrez (empadronamiento) 
în provincia Guadalajara, Toledo, Segovia 
sau Ávila pentru un examen auto de cate-
goria D (contra cost). Tel: 627192719.

VÂNZĂRI

Vând în Botoșani, strada Popăuți 104, casă 
construită în 2014, P+M, compusă din 6 
camere, două bucătării. Preț 88.000€. Tel: 
0034666299144; 0040771905144.

Vând teren în judeţul Alba, Oraşul Zlatna, 
lângă şosea, 4.228 m2, (se poate vinde și 
jumătate din suprafață) conductă de gaz, 
curent și apă. Preț 25.000€ negociabil. Mai 
multe informații la tel: 642259535.

ÎNCHIRIERI

Închiriez cameră de matrimoniu pentru o 
persoană, din orice zi a lunii. Apartamen-
tul este cu 2 băi, terasă, Digi, internet, pe 
strada Talamanca, Alcalá de Henares. Tel: 
642820155.

Închiriez apartament, condiții foarte bune, 
în Anchuelo (10 minute cu mașina până în 
Alcalá). Apartamentul are 2 camere și sa-
lon, etajul 1. Mai multe informații la tele-
fon: 627192719.



TODO LO QUE NECESITAS 
PARA TUS OBRAS

PANEL LANA 
DE ROCA 
ACUSTILAINE-E
1.350 x 600 x 40 mm. 
Ref. 096981.

IVA no incluido

2,17 €/m2 IVA incluido

1
,79
€/m2

IVA no incluido

1,83 € IVA incluido

Por palet de 64 sacos

1
,51
€/saco

...Y SERVICIOS PARA HACER TUS COMPRAS MÁS FÁCILES

www.laplataforma.es

COMPRA TUS
MATERIALES MÁS

PESADOS EN PATIO
VENTA 

ON-LINE
PAGO CON 

MÓVIL
TRANSPORTE

COMERCIAL
PARA TU 
OBRA

ESCOMBROS FINANCIACIÓN

¡NUEVO! ¡NUEVO! ¡NUEVO!

ALCORCÓN

GETAFE

BRAVO
MURILLO

ATOCHA

ALCOBENDAS

ALCALÁ DE
HENARES

BARAJAS

GARCÍA
NOBLEJAS

MAJADAHONDA

SIEMPRE CERCA DE TUS OBRAS 9 ALMACENES EN MADRID
Horario: L-V: 7:00 a 20:00h. S: 8:00 a 14:00h.

ALCALÁ DE HENARES
91 877 20 20 
C/ Louis Pasteur s/n
Pol. Alcalá Henares 28806

GETAFE
91 481 88 00
C/ Juan José Vidal, 6
Getafe 28906

MADRID - Gª NOBLEJAS
91 375 76 40
C/ Julián Camarillo, 17 
Madrid 28037

ALCOBENDAS
91 490 44 00
C/ Francisco Gervás, 8-10
Pol. Alcobendas 28108

MADRID - ATOCHA
91 506 31 00
C/ Fray Luis de León, 9
Madrid 28012

MADRID - BARAJAS
91 602 37 00
C/ Yécora esquina Av. Aragón
Pol. Las Mercedes 28022

ALCORCÓN
91 621 14 00
Av. América, 34 
Alcorcón 28922

MADRID - BRAVO MURILLO

¡PRÓXIMA 

APERTURA!

MAJADAHONDA
91 387 90 10
Carretera Boadilla del Monte, 301
Pol. El Carralero. 
Majadahonda 28220
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INODORO
COMPLETO
VICTORIA
Salida horizontal 
o vertical.

IVA no incluido

133,10 € IVA incluido

110€

CEMENTO
GRIS
25 kg. 
Ref. 105048.
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